MUNKAADÓI INTERJÚ A

PR VEZETŐ
FOGLAKOZÁSRÓL

„Akinek nagy képzelőereje van, frappánsan és
furfangosan tud gondolkozni, nem ijed meg az önálló
munkától, az biztos sikerre számíthat”
Az interjút adta:

L. Zsófia

Beosztása:

PR vezető

Cég profilja: PR-ügynökség
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Információ, kommunikáció
Dolgozók száma: 6 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemek aránya ebben a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 35 év
1. Mióta tevékenykedik PR vezetőként?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Tizenöt éve dolgozom a szakmában, ebben a pozícióban pedig hat éve – korábban egy másik
PR-ügynökségnél dolgoztam. Elvégeztem a BGK KKF PR-szakirányát és BMTE MBA képzését,
így kerültem bele ebbe a világba. Mindig vonzott a kommunikáció és érzékem is volt hozzá. Úgy
éreztem ebben megtalálhatom és kiteljesíthetem magam.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég kommunikációs tanácsadással foglalkozik, jelenleg összesen hat tanácsadó dolgozik
nálunk, egy kivétellel mind nők, a 26 és 40 év közötti korosztályba tartoznak.
3. Milyen módszereket használnak a PR vezetők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Új munkatársakat pályáztatás útján keresünk, de a Facebook oldalunkon is jelentetünk meg
hirdetést üresedés esetén. A jelentkezőket minden esetben behívjuk egy személyes
elbeszélgetésre, ahol megismerkedünk a korábbi munkáikkal, a kompetenciájukkal, és mivel
ebben a szakmában nagyon fontos az attitűd, ezt is felmérjük itt. Ezután próbamunkát adunk
nekik, ahol kiderülnek a valódi képességeik.
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A munkához elengedhetetlen a felsőfokú végzettség, a szakmai
tapasztalat és az angol nyelv magas szintű ismerete. Ha ezeknek a
kritériumoknak több jelentkező is megfelel, akkor a próbaidő
eredményessége határozza meg, hogy kit alkalmazunk hosszútávon
a cégnél. Üresedés esetén 2-3 hónap alatt találunk új munkatársat.
Bár a piac telített és túlkínálat van a területen, mégis nehéz jó
szakembert találni.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem, mert még nem jelentkezett soha megváltozott munkaképességű személy hozzánk, de
természetesen nyitottak vagyunk erre a lehetőségre is.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Általában nem jellemző, mert jól érzik magukat az emberek. Nem könnyű ezen a pályán
megfelelő munkaerőt találni és általában elégedettek a dolgozók, így sokáig maradnak egy
munkahelyen.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A kreativitáson, a problémamegoldó készségen és hogy mennyire tud csapatjátékos lenni
valaki, a nyelvi és kommunikációs készségek itt alapkövetelménynek számítanak, az még csak
a belépő kártya. Igen, az ügyvezetőtől rendszeres szóbeli értékelést kapnak. Ha valami gond
adódik a dolgozóval, azt a vezető azonnal jelzi egy személyes elbeszélgetés keretében.
7. Van-e tipikus karrierút a PR vezető pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Igen, van tipikusnak mondható karrierút, ezt a saját szakmán belül az egyre jelentősebb
befolyással bíró, vagy növekvő terület betöltése jelenti. A PR szakmában általában
gyakornokként lehet elhelyezkedni kezdetben, majd be lehet tölteni Junior Account, Account és
Senior Account munkaköröket.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Teljes szívemből ajánlom ezt a munkát, mert a kommunikáció egy gyönyörű szakma. Minden
cégnek szüksége van rá és ezt egyre többen ismerik fel. A szakma képviselőinek száma bővül
és a jó szakemberre nagyon nagy szükség van. Jó csapatjátékosokra és nyitott személyiségű
dolgozókra mindig szükség lesz.
Bárki helyt tud állni ebben a munkában, ha elég bátor és kitartó, hiszen gyakran kaphat az
ember elutasításokat. Telített szakma, ezért mindenkinél jobbnak kell lenni, a kreativitás nálunk
elengedhetetlen. Akinek nagy képzelőereje van, frappánsan és furfangosan tud gondolkozni,
nem ijed meg az önálló munkától, az biztos sikerre számíthat.
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